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 2نمونه سوال دین و زندگی 

 ای و کاردانشهای نظری، فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 مرجعیت و والیت فقیه: مدهدرس 

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

  honarjo1@ کانال تلگرام:

 

1 

 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 نادرستشوند. اعضای مجلس خبرگان توسط دولت تعیین می (الف

 درست. است پیشرفت اساس و پایه مردم همراهی و مشارکت اسالمی، حکومت و نظام درب( 
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 کنید.جاهای خالی را با عبارت مناسب پر 

 است یتیمی حال از ترتسخ ندارد، دسترسی او به و افتاده دور خود امام از که کسی حالی پیامبر به فرموده (الف

 .است داده دست از را پدر که

 یابد.ادامه می والیت فقیهوالیت ظاهری به صورت و  مرجعیت فقیهشکل  درب( در عصر غیبت مرجعیت دینی 

 .است ظلم هرگونه از یدور معنای به امام و پیامبر عدالتج( 

 استوار است. مقبولیتو  مشروعیتی برپایه اسالمی، حکومت و نظام تشکیلد( 
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 چیست؟ غیبت عصر در امام های مسئولیت تداوم ضرورت

 و «مرجعیت دینی» مسئولیت که است ضروری عقالًبنابراین  هاست،دوران همه برای و همیشگی اسالم دین

 :زیرا یابد؛ ادامه غیبت عصر در« والیت و رهبری»

 پاسخگوی و کند بیان مردم برای و بداند را دین احکام که نباشد متخصصی یعنی نیابد، ادامه «مرجعیت دینی»اگر ( 1

 .کنند عمل وظایف آن به توانندینم و شوند نمی آشنا خود وظایف با مردم نباشد، دین احکام با مطابق جدید مسائل

 نیازمند که را اسالم اجتماعی احکام توان نمی نشود، تشکیل اسالمی حکومت و نیابد ادامه« والیت ظاهری»( اگر 2

 .درآورد اجرا به جامعه در است، حکومتی پشتوانه و مدیریت
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 شود؟تفقه به چه معناست و فقیه به چه کسی گفته می

  .است عمیق معرفت کسب برای تالش معنای به تفقّه،

آورند،  دست به روایات و قرآن از را اسالم احکام و قوانین توانند می و رسند می دین در عمیق معرفت به که افرادی

 نفقیها این به ایشان، به دسترسی امکان عدم یا امامان غیبت زمان در دارند وظیفه مسلمانان .دنشوفقیه نامیده می

 .کنند مراجعه
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 مرجع تقلید چه شرایطی باید داشته باشد؟

 .آورد دست هب روز، نیازهای با متناسب را دین احکام بتواند و( زمان شناس باشد 3( عادل باشد. 2( باتقوا باشد. 1

 .باشد ترمعال همه از فقها میان از یعنی باشد؛ اعلم( 4
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 ی اسالمی را نام ببرید.وظایف رهبر جامعه

 گیری تصمیم، بیگانگان نفوذ از جلوگیری و کشور استقالل حفظ، جامعه در الهی دستورات و احکام اجرای برای تالش

 زیستی ساده، مشورت براساس

 

 

 www.hoonarjo.ir دریافت نمونه سوال، جزوه آموزشی، پاورپوینت و ... در سایت هنرجو 

 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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